
                                                ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25.6.2008 od 18.30 hod. 

                                             v Bříze 

 
Účast: Drobný M., Šindelářová I.,Pavelka M., Řehák P., Kunt M. 
Omluveni: Láska K., Čutíková J., 
 
Program:  1/ Projednání moţnosti zvýšení koeficientu na výpočet daně  
                       z nemovitosti pro rok 2009 
                   2/ Oznámení p. Jobové ţe uţ nemá z osobních důvodů  
                       dále vykonávat pro obec správu objektu školy a KD 
                   3/ Oznámení p. Pavelky ţe bude provádět výměnu střechy  
                   4/ Oznámení p. Šafrové ţe bude provádět výměnu oken 
                   5/ Ţádost p. Řeháka o pronájem KD za účelem rodinné oslavy                    
     
                                                         Usnesení  
  
1/ Obecní zastupitelstvo projednalo moţnost zvýšení koeficientu pro  
     výpočet daně z nemovitosti pro rok 2009, kterou jí dává nová daňová  
     reforma. Zastupitelstvo projednalo tuto moţnost s tím, ţe pro rok 2009  
     této moţnosti nevyuţije, ale pro rok 2010 se touto moţnosti bude opět  
     zabývat, s tím ţe takto získané vyšší odvody daní jdou přímo do rozpočtu  
     obce a obec by takto získané prostředky chtěla hlavně vyuţít pro  
     potřeby občanů na zlepšení vybavenosti obce a na nutnou opravu  
     chodníků a komunikací.  Neschváleno 5-0 
 
2/ Obecní zastupitelstvo projednalo oznámení p. Jobové, ţe jiţ nemá zájem  
    Z osobních důvodů pro obec vykonávat správu školy a KD. Obec, bude  
    hledat náhradu, za paní Jobovou. Schváleno 5-0 
 
3/ Zastupitelstvo bylo seznámeno s ohlášením drobné stavby pana Pavelky,  
    stavba se bude týkat úpravy krovu a výměny střešní krytiny na domě  
    čp:14. Obec bere ohlášení na vědomí a nemá námitek. 
 
4/ Zastupitelstvo bylo seznámeno s ohlášením drobné stavby paní Šafrové, 
    stavba se bude týkat výměny oken na domě čp:134. Obec bere ohlášení  
    na vědomí a nemá námitek. 
 
5/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo ţádost pana Řeháka o  
    zapůjčení KD za účelem konání rodinné oslavy ve dnech 9. a 28. srpna. 
    Obec nemá námitek. 
 
 zapsal: Drobný Milan 

dne:2.7.2008 
příští zasedání 27.8.2008 
 
 



 
 
………………………………..                                                ………………………………. 
            podpis starosty                                                                            podpis zapisovatele 
 
 
Zápis ověřil: 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
 
Vyvěšeno:2.7.2008 
Sejmuto:…………………………………. 


